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Høringsinnspill konseptvalgutredning posisjonsbasert 

veibruksavgift og bompenger 

Drivkraft Norge viser til høringen på Skatteetaten og Statens vegvesen sin 

konseptvalgutredning om posisjonsbasert veibruksavgift og bompenger.  

Drivkraft Norge er bransjeforeningen for selskaper som omsetter flytende drivstoff og energi i 

Norge. I dette er vi også bransjeforeningen for ladebransjen. Våre medlemmer dekker blant 

annet rundt 95 % av drivstoffsalget i Norge og stort sett all hurtiglading.. Som registrerte 

omsettere sørger våre medlemmer for at særavgifter på petroleumsprodukter og biodrivstoff 

blir rapportert og innbetalt til staten på en korrekt måte. 

Drivkraft Norge har i 20 år jobbet for et mer dynamisk veiprisingssystem enn det dagens 

ordning med veibruksavgifter. Vi har lenge påpekt at forurenser betaler prinsippet ikke 

ivaretas ved at veibruksavgiften er flat og uavhengig av hvor, når og hva man kjører. 

Forurenser betaler prinsippet vil her innebære at man skal dekke de kostnadene man påfører 

samfunnet ved bruk av bil. En økende elbilflåte utfordrer formålene med veibruksavgiften ved 

at de i dag ikke betaler veibruksavgift og dermed ikkelik dekker de kostnadene bruk av elbil 

påfører samfunnet, samt at statens proveny faller ved at de ikke betaler veibruksavgift. 

Dagens innretning av veibruksavgiftene oppfyller dermed ikke formålene med avgiften. Vår 

anbefaling har lenge vært å utvikle et dynamisk system som priser bilbruk med hensyn tiltil 

hvor, når og hva man kjører, og at et slikt system skal erstatte dagens veibruksavgifter og 

bompenger. 

Aller først vil vi understreke at vi er fornøyde med at det gjøres en grundig utredning av 

hvordan utfordringene med dagens veibruksavgifter og bompenger kan løses på en bedre 

måte. En løsning som sørger for at alle kjøretøy betaler veibruksavgift vil være en forbedring 

, i og med at  en økende andel av personbilparken ikke betaler veibruksavgift i dag. 

Likebehandling av all trafikk er viktig for utforming av et rettferdig avgiftssystem. For at 

endringer i innretningen skal være framtidsrettet, bør innretningen være teknologinøytral og 

ensartet for alle kjøretøy. Den må være både styrings- og kostnadseffektiv og ta vare på 

prinsippet om at forurenser skal betale. Ordningen må også sikre personvernet for bilistene, 

og være enkel å forstå. Vi mener at utredningens foretrukne modell (konsept 4) ikke dekker 

disse forutsetningene på en tilfredsstillende måte. Det anbefalte konsept ivaretar ikke 
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mandatet for utredningen og formålene med veibruksavgiften, men vil oppfylle målsettingene 

bedre enn dagens innretning. 

Utredningen anbefaler en hybridløsning 

Konseptvalgutredningen ser på tre ulike hovedmodeller/konsepter. Utredningen ser hvordan 

disse oppfyller visse kriterier for å sikre at man betaler for seg når man bruker bil, samt at 

statens behov for proveny ivaretas. Vårt innspill til dette har vært at man bør erstatte dagens 

veibruksavgift på pumpa og dagens innretning med bompenger med et dynamisk 

veiprisingssystem der alle kjøretøy har en ombordenhet som registrerer all kjøring. Satsene 

settes ut ifra hvor, når og hva man kjører. Avgjørende premiss er at personvernet ivaretas, 

noe Datatilsynet har uttalt er mulig hvis man gjør det på riktig måte. 

Drivkraft Norge registrerer at konseptutvalget anbefaler en hybridløsning av de tre 

hovedkonseptene, og innfører dermed et fjerde konsept. Det består av fire ulike delløsninger: 

1. Den aller største andelen av trafikken (person- og varebilene med forbrenningsmotor) 

skal fortsette å betale en flat veibruksavgift slik den gjøres i dag over 

drivstoffpumpene. 

2. Elbiler skal bli introdusert til et eget system for å betale en flat veibruksavgift.  

3. Tungtransporten skal introduseres til en ombordenhet og betale veibruksavgift ut ifra 

kjøremønsteret denne registrerer.  

4. I tillegg skal bompengeinnkrevingen videreføres slik vi kjenner den i dag, med eget 

bompengesnitt langs veien. 

Utfordringer med utvalgets anbefalte løsning 

Det anbefalte konseptet består da av fire ulike løsninger, noe som kompliserer istedenfor 

forenkler innkreving av veibruksavgift og bompenger. Hver av de fire løsningene må ha egne 

innretninger og administrasjon for innkreving. Samtidig må trafikantene forholde seg til ulike 

løsninger som ikke nødvendigvis prater sammen. Konsept 4 gjør det ikke enklere for 

bilistene å ha oversikt over kostnadene ved bruk av bil. Snarere tvert imot. 

Det er understreket av utredningsgruppen av konsept 4 kan utvikles til at all transport med 

tiden skal få en ombordenhet, men at man ønsker å høste erfaringer fra tungtransporten før 

dette gjøres. Dette for å begrense kostnaden av å være først ute, og for å sikre at 

personvernhensynet kan ivaretas. Næringstransport ansees av utredningsgruppen som 

mindre sårbart mht. personvern enn privattransport. Drivkraft Norge frykter imidlertid at en 

midlertidig ordning blir en permanent ordning når man først har etablert all infrastruktur og 

administrasjon for dette. At man har investert mye i infrastrukturen for dagens 

bompengeordning, bør ikke være et argument for å beholde dagens innretning. Er det mulig 

å gå over til en mer effektiv og framtidsrettet innretning der all trafikk omfattes på en 

teknologinøytral, rettferdig og sikker måte, så bør dette vurderes istedenfor å holde på et 

gammelt system som ikke dekker formålene om likebehandling og forutsigbarhet på en god 
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nok måte. Drivkraft Norge savner videre at det tas bedre hensyn til brukeropplevelse, og hva 

som kreves av administrasjon for å gjennomføre konsept 4 

 

Dobbel beskatning av tungtransporten i hybridløsningen 

En av hovedutfordringene med anbefalt konsept er at tungtransporten betaler veibruksavgift 

to ganger; én ved drivstoffpumpen og én gjennom ombordenheten i kjøretøyet. Hvordan man 

skal unngå dobbel avgiftsbelastning kommer ikke utredningen nærmere inn på i denne 

omgang. Drivkraft Norge har imidlertid innspill på dette.  

I dag er det registrerte omsettere som krever inn drivstoffavgiftene (veibruksavgift og CO2-

avgift) på vegne av staten, når drivstoffet tas ut av et registrert lager for levering til en 

forhandler. Drivstoffavgiftene er dermed bakt inn i pumpeprisen. I konsept 4 vil dette 

fremdeles være gjeldende. Tungtransporten vil da betale veibruksavgift når de fyller tanken 

med autodiesel. I tillegg skal tungtransporten betale veibruksavgift beregnet av en 

ombordenhet. Dette betyr at tungtransporten må få kompensert dobbeltbeskatningen på en 

eller annen måte. I og med at veibruksavgiften allerede er beregnet og rapportert til 

skattemyndighetene, så må kompensasjonen gjøres ved en eller annen form for refusjon. 

Refusjon av veibruksavgiften hos energistasjonen/forhandler ved kjøp av drivstoff er ikke en 

god løsning. Dette av flere grunner. For det første er det ikke den enkelte energistasjon som 

er avgiftspliktig. Drivstoffet er avgiftsbelagt og rapportert før det er levert til energistasjonen. 

Det er mange aktører som opererer med automatstasjoner med ulike kortløsninger for 

tungtransporten som ikke har status som registrert omsetter hos Skatteetaten. De kjøper alle 

produkter med avgifter fra registrerte aktører og har ingen mulighet for å trekke fra/refundere 

veibruksavgiften. Det vil i så fall kreve dialog/dokumentasjon om evt. refusjon i flere ledd, 

dermed også ekstra administrasjon i flere ledd.  

Omsetterne leverer også mye drivstoff til kunder som har egne hjemmetanker. Produktet 

leveres dermed ikke på stasjon, men direkte til kundens tank på arbeidsplassen. Avgiftene 

av drivstoffet som leveres blir beregnet når omsetter tar volumet ut fra sitt lager før levering til 

kunden. Det betyr at det ikke er kontroll på hva kunden/sluttbrukeren bruker drivstoffet til 

etter det. På et bussanlegg kan drivstoffet bli brukt av både store busser som skal ha fritak 

og av mindre minibusser som ikke skal ha fritak. I slike tilfeller vil det ikke være 

hensiktsmessig å involvere omsetter mht. refusjon av veibruksavgift. 

Hvis man velger en modell hvor det er næringslivet som skal gjøre jobben for staten med å 

refundere avgiften, vil det være konkurransevridende ved at man holder enhver aktør som 

ikke er registrert omsetter hos Skatteetaten utenfor tungtransportmarkedet. Det kan verken 

være ønsket politikk eller rettslig gjennomførbart. I tillegg er det flere problemstillinger som 

må håndteres: 
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- Hvem er det som oppfyller kravet til å være tungtransport, og hvem har rett til 

eventuell refusjon? Er det kjøretøyet? Eier? Annet? 

- Hvordan skal rollen som tungtransport identifiseres på pumpen? Må det lages egne 

kortløsninger? Må det tastes inn en egen kode i kortleseren? Hvordan skal 

dokumentasjonen oppbevares? Slik spesialtilpasning vil kreve teknisk utvikling og 

utrulling med tilhørende kostnader. Hvem skal ta disse kostnadene? 

- Hvem skal ha risikoen for at noen påroper seg retten til refusjon på pumpen (som 

tungtrafikk)? I dag er det den registrerte omsetteren som har risikoen for 

avgiftsberegning (ved uttak fra registrert lager) og bruk av fritak ved rapportering til 

Skatteetaten. Men det innebærer samtidig at man har muligheten til å gjøre faktiske 

og konkrete vurderinger av hva man gjør. Hvis en eller annen refusjonsløsning skal 

innføres på en (automat)pumpe, vil jo slike vurderinger av den registrerte aktøren 

være fraværende. Da bør ikke omsetter pålegges avgiftsrisikoen når produktet tas ut 

fra registrert lager. 

- Hvordan ser man for seg at dette skal håndteres ved evt. kontantbetalinger? Hva skal 

være dokumentasjonen (både for selger og kjøper)? 

- Refusjon ved kortbetaling, eller inne på stasjonen, vil kunne medføre betydelig 

merarbeid for selskapene, og ikke minst for medarbeiderne på stasjonene. Det vil i 

tillegg medføre økt ansvar for selskap/medarbeider på stasjonen at refusjonen gjøres 

korrekt. Et slikt ansvar bør ikke pålegges den enkelte stasjon. 

- I 2021 var det over 700 automatstasjoner i Norge som solgte autodiesel. På disse vil 

det ikke være mulig å refundere veibruksavgift inne på stasjonen. 

Ut fra dette så mener Drivkraft Norge at tungtransporten selv må søke om refusjon for betalt 

veibruksavgift fra Skatteetaten. Med de kostnader det medfører for begge parter. I tillegg vil 

tidsaspektet her bli relevant. Hvis tungtransporten betaler veibruksavgift både over pumpa og 

blir krevd avgift etter posisjon, så kan aktøren risikere en lengre periode med 

dobbeltbelasting før en refusjon utbetales. Dette vil bli kapitalbelastende for tungtransporten. 

Drivkraft Norge anbefaler konsept 3 fra utredningen 

Drivkraft Norges foretrukne løsning, konsept 3, er beregnet til å ha høyest prissatt nettonytte. 

Grunnet ikke prissatte virkninger, så faller konsept 3 ned på tredjeplass av fire konsepter.  

Av de ikke prissatte virkningene er det personvernhensyn som trekker mest ned. Videre 

anser utredningen høy risiko med at det tar lang tid å gjennomføre en posisjonsbasert 

løsning. Det pekes også på at det vil innebære store investeringer samt at det er høy risiko 

knyttet til det å være først ute med en slik løsning.  

Personvern 

Drivkraft Norge er enige i at personvern må ivaretas for enhver ordning som pålegges ved 

bruk av bil. Utredningens største ankepunkt mot konsept 3 er at det har svakheter med å 

ivareta personvernet. I forbindelse med Stortingets behandling av Dokument 8:26 S og 35 S 
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(2018-2019)1, var Datatilsynet i høringen tydelig på at utfordringen med personvern i en 

modell som konsept 3 kan løses, ved at personvern integreres i teknologien fra starten av 

etter prinsippene for innebygd personvern, som er et lovkrav etter personvernforordningen 

vedtatt av Stortinget i 2018. Under samme høring påpekte Datatilsynet at gjeldende 

bompengesystem ikke var særlig personvennlig, noe også utredningen poengterer.  

Drivkraft Norge ser at utredningen i vedlegg til kapittel 5 omtaler det overnevnte, og det vises 

til at Datatilsynet har laget en oppskrift på hvordan personvern skal inngå i alle ledd i 

utviklingen av løsningen. Ved vurdering av de ulike konseptene bør dermed de løsningene 

som ivaretar personvernet vurderes, også for konsept 3. De ulike variasjonene av konsept 3 

har ulik anledning til oppfyllelse av personvernet. I hovedsak viser utredning at valg av «tykk 

klient» har større forutsetning til å oppfylle personvernet. I utredningens vurderinger av de 

ulike konseptene bør oppfyllelse av personvernet være en forutsetning for å kunne være en 

relevant løsning. Det er bra at utredningen peker på svakheter mht. personvern, men så 

lenge det er mulig å hensynta personvern så bør utredningens konklusjon baseres på dette. 

Drivkraft Norge mener at vurderingene av konsept 3 legger for stor vekt på de variasjonene 

som ikke oppfyller personvernhensynet istedenfor å vektlegge de løsningene som vil ivareta 

personvernet. 

Usikkerhet med å være først ute 

Drivkraft Norge er noe forundret over at det å være først ute med å utvikle posisjonsbasert 

veibruksavgift vektlegges negativt. Norske myndigheter har vektlagt ønsket om å være tidlig 

ute ved bruk av ny teknologi,som elbiler, for å bidra til å drive utvikling videre. Innenfor 

offentlige anskaffelser ansees innovative offentlige anskaffelser som en viktig rolle for å løfte 

løsninger som ikke er moden nok og som kan bidra til utvikling av norsk næringsliv. 

Utredningen understreker at konsept 3 har større usikkerhet knyttet til både kostnader og 

mulig realisering av nytte. Det siste tolkes som at det er usikkerhet i om teknologien faktisk 

vil fungere godt nok, og at det vil ta lang tid å realisere. Teknologien er imidlertid allerede  er i 

bruk og stadig under utvikling. Investering i å finne en god teknologisk løsning vil kunne gi 

langsiktige gevinster ved presis beregning av kostnaden ved å bruke bil, sikre staten proveny 

samt at bilistene blir stilt overfor et rettferdig system der metoden for beregning av avgiftene 

er lik for alle kjøretøy. Det vil i tillegg kunne bidra til å utvikle grønne norske arbeidsplasser, 

ved at teknologien utvikles i Norge samtidig som at den tas i bruk i andre land også.     

Av andre prissatte virkninger, så kommer konsept 3 bedre eller like bra ut som konsept 4. 

Drivkraft Norge antar derfor at de to nevnte negative effektene er såpass store for konsept 3 

at bedre vurdering av prissatte og andre ikke-prissatte virkninger ikke veier opp. 

Mulig konsept 5? 

Hvis konklusjonen blir å beholde flat veibruksavgift på personbiler (slik det legges opp til i 

konsept 4), og at tungtransporten skal over på en ombordenhet for å ta i bruk 

 
1 Se Innst. 175 S (2018-2019) 
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posisjonsbasert veibruksavgift, så mener Drivkraft Norge at det er mer formålstjenlig at alle 

person- og varebiler med blir satt under samme system, ved at veibrukavgiften beregnes ut 

ifra hvor mange kilometer man har kjørt. Da vil all veibruksavgift fjernes fra drivstoffpumpene, 

og tungtransporten unngår problemstillingen mht. dobbel skattlegging. Man vil da kunne 

oppnå en enklere innretning for innkreving av veibruksavgiftene enn i konsept 4, samt at all 

personbilbruk blir vurdert ut ifra like kriterier. Dagens innretning av veibruksavgiftene over 

drivstoffpumpene ivaretar ikke formålene med veibruksavgiften. En overgang til 

kilometerbasert avgift for biler med forbrenningsmotor vil kunne virke minst like bra som 

dagens ordning, ved at kilometeravgiften kan justeres mht. bilens drivlinje og vekt. 

Konseptvalgutredningen viser at det er små forskjeller på samfunnskostnaden ved bruk av 

de ulike drivslinjene, så kilometersatsen bør bli relativt lik for disse. Utfordringen er at 

bompengeinnkrevingen må beholdes slik den er i dag, med de begrensningene det er med å 

fange opp all trafikk innenfor en bomring. Et slikt system vil dermed ikke gi muligheten til å ta 

hensyn til hvor og når man kjører før man går over til en posisjonsbasert ordning der all 

trafikk avgiftsbelegges ut ifra like prinsipper innenfor ett system. 

Konklusjon 

Drivkraft Norge mener fremdeles at den klart beste løsningen for å oppfylle formålene med 

veibruksavgiften og bompengene, samt til å svare ut mandatet gitt for utredningen, er å gå 

over på en løsning der veibruksavgiften og bompengene bakes inn i ett system, og hvor 

satsene settes ut ifra hvor, når og hva man kjører (konsept 3). Det vil være fullt mulig å skille 

bompenger og veibruksavgift i et slikt system, slik at man kan kanalisere inntektene til der de 

skal. Drivkraft Norge forholder seg til at Datatilsynet mener at en slik løsning er forenelig med 

å ivareta personvernhensynet. Forutsetningen må være at dette er integrert i alle ledd i 

utviklingen av et slikt system. Utredningen kommer fram til at konsept 3 har klart høyest 

prissatt nytte. Samtidig vektlegger utredningen manglende personvern såpass mye at det 

drar ned samlet nytte slik at konsept 3 ikke anbefales. 

Konsept 3 vil legge til rette for en rettferdig fordeling av kostnadene ved bruk av bil. Dette 

fordi det tar hensyn til at samfunnskostnadene ved bruk av bil varierer med hva slags type 

kjøretøy man bruker, hvor i landet man kjører og når på døgnet man kjører. Flat 

veibruksavgift, slik utredningen anbefaler med konsept 4, bryter med forurenser betaler 

prinsippet ved at man ikke skiller på de overnevnte faktorene. Konsept 3 er teknologinøytral, 

ved at alle kjøretøy vurderes ut ifra like kriterier og blir stilt overfor en kostand beregnet ut ifra 

lik metode. Konsept 4 er en blanding av tre ulike metoder å beregne veibruksavgiften på, 

samt at bompengeinnkrevingen ikke blir mer presis enn det den er i dag. Konsept 4 blir 

dermed et lappeteppe av ulike ordninger, som ikke vil gjøre det enklere for bilisten å få 

oversikt over hva det vil koste å kjøre. Med dynamisk veiprising som beskrevet i konsept 3 vil 

bilisten kunne få samlet alt på ett sted. Drivkraft Norge mener at konsept 4 ikke svarer ut 

formålene med veibruksavgift og bompenger, og ikke svarer ut mandatet for utredingen på 

en god nok måte.  
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Det er Drivkraft Norges foretrukne løsning å ha en posisjonsbasert veibruksavgift og 

bompenger der satsene for bilbruk settes ut ifra hvor, når og hva man kjører. Personvernet 

kan ivaretas ved kryptering av informasjonen lokalt i bilens ombordenhet. Det vil sikre en 

styringseffektiv og teknologinøytral innretning tilpasset framtidens transportbehov hvor 

forurenser betaler, og statens proveny blir forutsigbart.  

Med vennlig hilsen  

Drivkraft Norge 

Kristin Bremer Nebben 

Administrerende direktør 

         Einar Gotaas 

         Fagsjef 


